Inschrijf- en machtigingsformulier - afdeling voetbal

SPORTVERENIGING

T O G B
Opgericht 28 oktober 1928

Dit formulier (elektronisch) invullen en daarna mailen aan ledenadministratie-voetbal@togb.nl (voor jeugd) of
wilvanvelzen@hetnet.nl (voor senioren). Uw mail geldt dan als elektronische handtekening.
De contactpersoon van de vereniging zal na ontvangst van het formulier contact met u opnemen om de
inschrijfprocedure te doorlopen.
Persoonsgegevens
Achternaam:

…………………………………………….

Tussenvoegsel: ………………..……………………..

Roepnaam:

……………………………..………………

Voorletters: ..…………………..…………………….

Nationaliteit:

……………………………..………………

Geslacht:

Geboortedatum:

……………………………..………………

Geboorteplaats:…………………..…………………….

Man / Vrouw

Eerder (laatste 3 jaren) bij een andere verenigng gespeeld?
Indien ja: Bij welke vereninging het laatst?
Indien mogelijk: Relatienummer KNVB (zie evt. spelerspas)

ja/neen
.…………………
……………………..

Legitimatie verplicht vanaf 14 jaar:
Legitimatiesoort:
Paspoort / Identiteitskaart / Rijbewijs

Legitimatienummer: ….…………..…………………….

Adresgegevens
Straat:

……………………………..………………

Huisnummer:

Postcode:

……………………………..……………

Woonplaats: …………………..…………………….

Contactgegevens

……………………………..………..

( voor jeugdleden: de ouders van der ouder/ verzorger

Telefoon:

……………………………..……………….

Mobiel:

……………………………..………..

E-mailadres ( 1):

……………………………..………………

E-mailadres (2): ……………………………………..

Aanmelding voor:
Voetbal:
Recreatief (7 tegen 7):
Zaalvoetbal:
Rustend Lid
G-team

JA / NEE (mogelijk vanaf 5 jaar)
JA / NEE (mogelijk vanaf 35 jaar)
JA / NEE (mogelijk vanaf 17 jaar)
JA / NEE
JA / NEE

Ook mogelijk in combinatie met voetbal of 7 tegen 7

Inzet als vrijwilliger:
TOGB kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Om de contributie betaalbaar te houden voor iedereen kan het dus niet
anders dan dat de ouder/verzorger een bijdrage levert. Wij hebben verschillende vrijwilligersfuncties. Aan de hand van
de aangegeven voorkeur(en) zullen wij u benaderen om af te stemmen wat uw inzet voor de vereniging kan zijn.
Ouder / verzorger kan ingezet worden als:
o Vrijwilliger bardienst
o Vrijwilliger commissiekamer
o Trainer / coach / leider
o Scheidsrechter
o Vrijwilliger bij het organiseren van evenementen
o Hulp bij schoonmaken
o Anders, nl. ……………..

Ouder / verzorger kan ondersteunen op het gebied van:
O Financiën / fiscale zaken
O Juridische zaken
O Onderhoudszaken
O Technische / IT-zaken / website
O Sponsoring
O Keuken
O Anders, namelijk ……….

Door het inleveren van dit formulier wenst u ( uw kind ) in te schrijven bij TOGB. TOGB brengt éénmalig € 15,00
inschrijfkosten in rekening welke worden belast samen met de te betalen contributie, dus nadat u door een contactpersoon
van de vereniging bent benaderd en nadat de gehele inschrijfprocedure is afgerond.
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Machtiging automatische incasso:
De contributies worden bij TOGB automatisch geïncasseerd. Wij verzoeken u daarom het rekeningnummer en de
tenaamstelling van de rekening waarvan de contributie afgeschreven kan worden hieronder in te vullen. U verleent dan
tot wederopzegging maar uiterlijk tot beëindiging van het lidmaatschap machtiging aan s.v. TOGB contributiebedragen af
te schrijven van uw bankrekening.
Bankrekeningnummer

…………………………..……………… Ten name van: ……………………………….……..

(Vult u geen bankrekening in, dan kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen (zie voor verdere
informatie: www.togb.nl)
Ondertekening:
De gegevens vermeld op dit inschrijf- en machtigingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van TOGB.
Ondergetekende geeft hierbij tevens toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB i.v.m. de
aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB en TOGB de adresgegevens ook verstrekt i.v.m.
sponsoractiviteiten, marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden.
Middels ondertekening geeft u s.v. TOGB ook machtiging de contributie van bovengenoemd bankrekeningnummer
automatisch te incasseren.
Plaats ondertekening:

……………………………..………………

Datum:

……………………………………………………..

Naam ondertekenaar:

……………………………..………………

Handtekening:

……………………………………………………..

Voor minderjarige jeugdleden dient een van de ouders of verzorgers te ondertekenen of de mail te versturen.
Na ontvangst van het formulier neemt onze contactpersoon contact met up op om de inschrijfprocedure te
doorlopen.
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